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09:30

Welkom
De Luisterkubus anno 2019 - Theorie

10:00

De Luisterkubus werd in 1998 ontwikkeld ter verbetering van de
auditieve training van CI-patiënten. Het biedt een mooi theoretisch
concept voor de opbouw van hoortraining, die vandaag de dag nog
steeds van toepassing is. Maar de voorbije 20 jaar hebben we ook
nieuwe kennis opgedaan, vooral rond binauraal horen en zijn er nieuwe
patiëntengroepen bijgekomen (bv unilateraal doven met CI, personen
met een Elektro-akoestisch apparaat of met een hersenstamimplantaat).
In deze presentatie zullen we dan ook de Luisterkubus aanpassen aan
de kennis en doelgroepen van 2019.

Leo De Raeve

11:00

Koffiepauze

11:15

De Luisterkubus anno 2019 - Praktijk

Leo De Raeve

12:15

Overzicht Revalidatiemateriaal MED-EL

MED-EL HQ

13:00

Lunch
Working with Adults and Adolescents

13:45

This presentation will give an overview of working with Adults and
Adolescents in Rehabilitation, including what can be used in therapy
sessions and conditions of adult learning. This presentation contains
short videos demonstrating how to use ‘Hear at Home’. We will present
this product, explaining the content and how it can be used.

15:00

Hear at Home: Vlaamse versie toegelicht

15:15

Koffiepauze

MED-EL HQ

Mireille VR

Introducing the Lesson Kits - Practical Session
15:30

During this practical session we will discuss the essential strategies to
promote speech and spoken language development for children using
hearing implants. We will introduce the Lesson Kits, practice activities
designed to facilitate language development using this popular resource
and share ideas for the practical application of this resource to a range
of cases.

17:00

Koffiepauze

17:15

Bevraging naar noden en wensen in de wereld van auditieve
revalidatie

18:00

Einde gevolgd door diner

MED-EL HQ

Anouk Hofkens

BLOOMZ Diegem
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem
Tel +32 2 892 80 25

Wagen :
E40, Afrit 3-Zaventem-Henneaulaan
Er is een grote ondergrondse parking. Bellen aan de slagboom onder de naam
BLOOMZ.
Trein :
Het treinstation DIEGEM ligt vlakbij. We kunnen u steeds komen halen aan het
station. Laat ons dit tijdig weten aub.

